
هذه اآلية الكرمية فوائد؛ أوال: عظيم منة اهللا عزوجل على املؤمنني ببعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  يف: الشيخ

  من أين تؤخذ ؟ من تأكيد هذه املنة بالقسم .

  )) .على المؤمنين  ((ومن فوائدها: أن املنة ببعثة الرسول إمنا كانت على املؤمنني ألم الذين انتفعوا ا؛ لقوله: 

من فوائد اآلية: أن من مل يعرتف باملنة فهو كاملسلوب منها؛ أو فهو كاملسلوبة منه، من مل ينتفع باملنة صار  

  كاملسلوبة منه؛ ألنه خص املنة باملؤمنني .

لقد من اهللا ))  ((اهللا عليه باإلميان؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  ومن فوائدها: وجوب شكر نعمة اهللا على من منّ 

  املراد ذا اخلرب هو شكر نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على هذه املنة وأال يتعاظم اإلنسان يف نفسه .ألن 

ومن فوائد اآلية: الرد على األعراب الذين منوا بإميام وإسالمهم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا 

 يمكن عليكم أن هداكم لإليمان إن  يمنون عليك أن أسلموا قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا ((تعاىل: 

  كنتم مؤمنين )) .

من فوائد اآلية الكرمية: اللجوء إىل اهللا عزوجل بأن يثبتك على اإلميان؛ ألنه إذا كان هو املان به فهو الذي ميلك 

  فارجع إليه . ,ثبوته وزواله

مبعوثا من قبل اهللا؛ والرسول يشرف ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة الرسول عليه الصالة والسالم حيث كان 

أعظم من  هويعظم حبسب من أرسله؛ وهلذا يفرق الناس بني رسول السلطان ورسول اخلادم، رسول السلطان يرون

  رسول العادي .ال

إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: ثبوت رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله: 

. ((  

  من أنفسهم )) . ((فوائدها: إثبات منة اهللا عزوجل بكون هذا الرسول من جنسنا؛ لقوله:  ومن

قال اهللا تعاىل:  ملك )) لو ال أنزل إليه (( :السفهاء املعاندين الذين قالوا أوالئكويتفرع على هذه الفائدة: رد 

وال ميكن أيضا للبشر أن يتقبلوا  ,ألنه ال ميكن أن يعيش امللك بني البشر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال )) ((

  ممن كان من جنسهم . وامنه كما يتقبل

آيات اهللا،  مومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء العظيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان يتلو عليه

  ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة  .

هذه اآلية الكرمية أيضا: حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على إبالغ الرسالة حيث كان يتلو عليهم ومن فوائد 

  آيات اهللا ويعلمهم الكتاب واحلكمة .



ألن اآليات مبعىن  آياته )) ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذه اآلية الكرمية: أن القرآن معجزومن فوائد هذ

  عينة له واليت ال تصلح لغريه؛ فهي آية هللا ال تصلح لغريه .والعالمة على الشيء هي امل ,العالمات

مع أن اهللا  )) ويزكيهم ((من فوائد اآلية الكرمية: جواز إضافة الشيء إىل سببه؛ من أين نأخذها ؟ من قوله: 

لكنه صلى اهللا عليه وسلم سبب للتزكية؛ ففي اآلية جواز إضافة الشيء  إنك ال تهدي من أحببت )) ((قال: 

؛ أما شيء ريق العقل أو طريق احلسأنه سبب إما عن طريق الشرع أو طبإىل سببه؛ لكن بشرط أن يكون معلوما 

  سبب فهذا ال جيوز .بمتوهم أنه سبب وليس 

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو  أو لما أصابتكم (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤمنين 

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر 

  ب منهم لإليمان يقولون ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون )) .يومئذ للكفر أقر 

اليت مرت بنا أن اهللا سبحانه وتعاىل بني منته على  يف اآليةأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ سبق لنا : الشيخ

  عبد امللك ؟  ,املؤمنني ببعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤكدا إياها مبؤكدات

  مؤكدات؛  ثالث: الطالب

  وهي ؟ : الشيخ

  القسم والالم وقد؛ : الطالب

  أين القسم ؟ : الشيخ

  لقد؛ : الطالب

  ما الدليل عليه ؟ : الشيخ

  الالم؛ : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

  أنفسهم )) . من ((ما معىن قوله: : الشيخ

  أي من جنسهم؛ : الطالب

   ؟ )) بعث في األميين رسوال منهمهو الذي  ((ما الفرق بني هذا وبني قوله تعاىل: : الشيخ

   ؛العرب : منهم منالطالب

  وأنفسهم من أنفسهم ؟  : من نفس العرب,الشيخ



  ؟  من اجلنس: الطالب

 ,ألم من جنس بين آدم؟ فمنهم ألم من العرب؛ من أنفسهم  واضح يا مجاعة ,بين آدم جنس: من الشيخ

  ليسوا من أقاربه . وإن كان بنو آدم غري العرب

   ؟ الكتاب )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

   ...مكتوب مبعىن : الطالب

   عنيني ؟املهل ميكن أن نقول إن اآلية تشمل  .عىن األول تكون فعال مبعىن مفعولمبعىن الكتابة؛ على امل: الشيخ

  ممكن؛ : الطالب

  هذا قاعدة ؟ يف هل تعرف : الشيخ

؛ ها عليها مجيعامحلالواجب ا فمعىن وال تعارض بينهالقاعدة عندنا أن الكلمة إذا احتملت أكثر من : الطالب

   سع.او كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ألن  

  وأمشل. وسعذلك أألن  :الشيخ

  إن هذه ؟  وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) ((قوله:  :الشيخ

   ؛: خمففة من الثقيلةالطالب

  متها يف هذه اآلية ؟ ما عال :الشيخ

  ة : الالم الفارقالطالب

   لفي ضالل مبين )). (( :ةالالم الفارق :الشيخ

  هل تعرف إلن معىن سوى التخفيف ؟  :الشيخ

  نعم هلا أربعة معاين؛ أن تكون نافية؛ خمففة؛ وأن تكون زائدة؛ وأن تكون شرطية .: الطالب

   ؟ ذكرنا للنافية عالمة ما هي :الشيخ

  إال  هاأن تأيت بعد: الطالب

  مثل ؟  :الشيخ

   هذا إال إفك مفترى )) إن(( تعاىل:  : مثل قول اهللالطالب

  متام. هذا إال إفك مفترى )) إن((  :الشيخ

   هذا الضالل هل هو ضالل عملي أو علمي أو مها ؟ لفي ضالل مبين )) ((قوله:  :الشيخ

  : املعنيني, الطالب



علمي وضالل عملي؛ ماذا تقولون ؟ صحيح؛ ألن العرب كانوا جهاال وكانوا غاوون يف العمل،  ضالل :الشيخ

  جهاال يف العلم غواة يف العمل .

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم  (( :هذا درس الليلة أو لما أصابتكم مصيبة )) ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

عطف  ها حرفيوقد مر علينا كثريا أن اهلمزة إذا ول ,رف عطفاهلمزة هنا تالها ح مثليها قلتم أنى هذا ))

أن العطف على ما  :أحدمها أن العطف على شيء مقدر يناسب املقام؛ والثاين فلعلماء النحو يف ذلك قوالن:

موضعها؛ وموضعها بعد حرف العطف؛ وقلنا إن هذا أسهل على  هذا الوجه تكون اهلمزة مقدمة عن سبق؛ وعلى

  وأحيانا قد يصعب على اإلنسان أن يقدر شيئا مناسبا . ,ال حيتاج إىل تكلف املقدر املعرب ألنه

ملا هذه هنا شرطية؛ ودليل كوا شرطية أا حتملت فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط يف قوله:  لما )) ((وقوله: 

   .قلتم أنا هذا )) (( :وجوابه أصابتكم )) ((

إن   ((وملا تأيت على عدة وجوه؛ تأيت مبعىن إال، وتأيت مبعىن حني، وتأيت مبعىن مل، وتأيت شرطية؛ ففي قوله تعاىل: 

بل لما  ((يعين ما كل نفس إال عليها حافظ؛ ويف قوله تعاىل:  ,هذه مبعىن إال كل نفس لما عليها حافظ ))

إال قوم  ((؛ ويف قوله تعاىل: ةلكن هي مبعىن مل نافيق , وإن كان بينهما فرو هذه ملا مبعىن مل يذوقوا عذاب ))

ملا الواردة يف  ـ ملا هنا مبعىن حني؛ فهذه وجوه أربعة ل :فإن بعض العلماء قال نس لما آمنوا كشفنا عنهم ))و ي

  . كتاب اهللا عزوجل

أي  مثليها))مصيبة قد أصبتم  ((يعين حلت بكم  :أصابتكم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها )) ((وقوله: 

بكم مثلها؛ وما هذه املصيبة ؟ هذه املصيبة ما حل م يف أحد؛ فإنه قتل منهم سبعون رجال على رأسهم  حل

قد أصبتم  ((أسد اهللا وأسد رسوله محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه عم النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله: 

 ,فإن يوم بدر قتل فيه من املشركني سبعون رجال ,هذا يشري سبحانه وتعاىل إىل ما حصل يف يوم بدر مثليها ))

  قد أصبتم مثليها )) . ((سبعني؛ وهلذا قال:  اوأسر منهم سبعون رجال؛ فسبعون مع سبعني ضعف

واألسر ليس القتلى  ,واملأسور سبعون مع أن املقتول سبعون, قد أصبتم مثليها )) ((فإن قال قائل: كيف قال: 

  ؟

حيصل به من اإلذالل مثل ما حيصل به من القتل ورمبا يكون أكثر؛ ألن املقتول يقتل ويسرتيح لكن  قلنا إن األسر

مبال وبني أن يفديهم  ,وبني أن يسرتقهم ,بني أن يقتلهم ا خيري اإلمام يف املأسورين بني أمور:املأسور يستذل؛ وهلذ

؟ الفداء مبال أو  ما هي ,، أربعة أمور؛ خيري اإلمام يف األسرى بني هذه األمور األربعةوبني أن يطلقهم ,أو أسري

 ((يعين األسر  حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق )) (( سلم؛ الرق؛ القتل؛ املن بدون شيء:بأسري م ,مبسلم



إن مل يكن مثله  ,كالقتل  إلذاللافاحلاصل أن األسر يف  )) أوزارها فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب

  فهو أشد منه ال يقصر منه؛ 

كيف أصبنا وحنن جنود اهللا ومع رسول   قلتم أنى هذا )) (( :هذه جواب ملا يعين إذا أصابتكم مصيبة قلتم )) ((

 وتأيت شرطية؛ ففي قولك: ,هذه أىن استفهامية أنى هذا )) (( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف تأتينا اهلزمية ؟ نعم

وهذا االستفهام  أنى هذا )) (( :يعين كيف يكون هذا ,ستفهامية؛ هذه شرطية؛ ويف مثل هذه اآلية اأىن تقم أقم

ولكنهم  ,للتعجب وال أظن أن يكون لإلنكار؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم ال ينكرون من قدر اهللا شيئا

  ليه وسلم؛ يتعجبون كيف يصيبنا هذا وحنن جند اهللا ومع رسول اهللا صلى اهللا ع

وهنا أمر اهللا نبيه أن يقول ومل يقل  هو من عند أنفسكم )) (( :قل هلم يا حممديعين  قل )) ((قال اهللا تعاىل: 

هو من عند أنفسكم؛ بل أمر نبيه أن  ))أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا (( عزوجل: 

مجيعا  هالقرآن كله مأمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول يبلغهم؛ وهذا األمر للتبليغ اخلاص؛ وقد قلنا إن

للناس؛ هذه واحدة؛ ويوجد بعض األشياء أو بعض األحكام أو بعض األخبار يؤمر ا النيب صلى اهللا عليه 

أي ما  هو )) (( :يعين قل هلؤالء الذين يقولون أىن هذا قل )) ((وسلم ليبلغها تبليغا خاصا؛ فهنا قال: 

أي منكم؛ ومن هنا للسببية أي بسببكم فأنتم السبب؛ وما هو الذي يظهر  من عند أنفسكم )) (( :ابكمأص

لنا من السبب ؟ هو ما حصل من النزاع واملعصية للنيب عليه الصالة والسالم حيث أمرهم أن يبقوا يف املكان 

لكنهم رضي اهللا عنهم وعفا عنهم ملا رأوا الذي عينه هلم سواء كانت الغلبة للمسلمني أو كانت الغلبة للكافرين؛ و 

 النيبفنزلوا من املكان الذي عينه  ,املشركني قد ازموا وأن املسلمني بدءوا جيمعون الغنائم ظنوا أن املسألة انتهت

ملا رأوا الثغر خاليا وهو من  صلى اهللا عليه وسلم هلم وحصل ما حصل؛ الذي حصل هو أن الفرسان من املشركني

وحصل ما أراد اهللا عزوجل؛ هذا معىن قوله:  ,كروا من وراء املسلمني واختلطوا م  ,سلمني حيميهم من وراءوراء امل

   .من عند أنفسكم )) ((

فهو قدير على  ,ملناسبةية ذه اجلملة يف غاية ما يكون من اختم اآل إن اهللا على كل شيء قدير )) ((مث قال: 

ذلك ولو شاء اهللا النتصر منهم  ((ولكنه مل يفعل ذلك حلكمة كما قال تعاىل:  ,أن ينتصر من هؤالء املشركني

أو ما أشبه  ,أو أنزل عليهم صواعق ,أو خسف م ,ألن اهللا لو شاء ألمام ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ))

هم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهدهم ويصلح بال (( :ذلك

هذه عامة تشمل كل شيء،  :كل شيءإن اهللا على كل شيء ))  ((وقوله:  ويدخلهم الجنة عرفها لهم ))



, وال استثناء يف هذا وما كان معدوما فهو قادر على إجياده ,تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه

   العموم. 

قال: وخص العقل ذاته فليس عليها  ء قدير ))وهو على كل شي (( :وأما قول املفسر رمحه اهللا يف سورة املائدة

أن العقل ليس له تدخل يف صفات اهللا عزوجل؛ الثاين أن نقول: ماذا  :بقادر؛ فهذا ختصيص يف غري حمله؛ أوال

تريد بقولك: وخص العقل ذاته ؟ هل تريد أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يقدر أن يفعل، ال يقدر أن ينزل، ال يقدر 

اهللا قادر أيت يوم القيمة للفصل بني عباده, أم ماذا تريد ؟ إن أردت هذا فهذا خطأ, فدر أن يأن يستوي، ال يق

  ,على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إىل السماء الدنيا، على أن يأيت للفصل بني عباده

بنفسه ما ال يليق به كاملوت  كما صح بذلك النقل؛ أم تريد بقولك: خص العقل ذاته؛ أنه ال يقدر على أن يفعل

ن القدرة إمنا تتعلق باملمكنات أما املستحيالت فهي ألوذلك  ,مثال؛ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا

القدرة ه مستحيلة غري واقعة؛ هل ميكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا ؟ ال ميكن، هذا ال تتعلق ب

فكونك تفرض أن اهللا تعاىل ميكن أن  وهللا المثل األعلى )) (( :بالنقصأصال؛ واهللا عزوجل ال ميكن أن يتصف 

يتصف بالنقص ولكنه غري قادر عليه هذا خطأ عظيم، نقول هذا أصال غري وارد على القدرة كما قال السفاري 

   ؛" بقدرة تعلقت بممكن "رمحه اهللا: 

وإذا   ,الشيء ساكنا ال ميكن أن يكون متحركا ألنه إذا كان ,فالشيء املستحيل مستحيل ال تتعلق به القدرة أصال

قدر على أن جيعله متحركا صار غري لكن إذا  ,كان متحركا ال ميكن أن يكون ساكنا؛ و اهللا قادر على كل شيء

على كل ((  :؛ فهذا أصال ال يرد على العقل؛ فإذا نقولاأن يكون ساكنا صار غري متحركعلى وقدر  ,ساكن

  ا ال استثناء فيه .عموما مطلق ))شيء قدير 

   ...: السائل

هذا خرب إسرائيلي قد يكون صحيحا وقد يكون  ,صاحل أا متخض عنها اجلبل: على كل حال مسألة ناقة الشيخ

عصا معروفة من شجر  ,ى عليه الصالة والسالم, عصا موسغري صحيح؛ لكن هناك شيء يعين أبلغ من هذا

  معروف يلقيها يف األرض فتكون حية ويأخذها فتكون عصا .

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

منين وليعلم عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤ 

الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم يومئذ أقرب 



منكم لإليمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو 

  ت إن كنتم صادقين )) .أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم المو 

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

؛ أين اجلواب بد امللك ؟ شرطية؛ وعالمة ذلك ؟ أا اشتملت اجلملة على فعل شرط وجوابهملا هذه يا ع .هذا ))

  ؟ 

  قلتم أنى هذا )) . (( :اجلواب: الطالب

   ؟ (( أنى هذا )) :ما املراد باالستفهام: الشيخ

  التعجب؛ : الطالب

  تعجب أو اإلنكار ؟ : الالشيخ

  تعجب؛ : الالطالب

  والصحابة ال ميكن أن ينكروا قدر اهللا . ,إلنكار ؟ ألنه من قدر اهللا: ملاذا ال يكون لالشيخ

   ؟ من عند أنفسكم )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  ؛ حصل هلم الذي حصل على اجلبل؛ وملا عصوا أمره أن يبقوا النيب صلى اهللا عليه وسلمملا أمرهم : الطالب

  عصيتكم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم .مبأنتم السبب وذلك  ))من عند أنفسكم ((  :يعين: الشيخ

   ؟ ))قل كل من عند اهللا  ((كيف جنمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل: : الشيخ

  ؛ من عندهمالسبب حصول من عند اهللا لكن  : املقدرالطالب

  وأضيف إىل اهللا باعتبار التقدير والقدر . ,فأضيف إليهم باعتبار السبب ,مجع: هذا الشيخ

؛ نعم: الطالبهل هذا العموم على إطالقه ؟  ,يا أمحد إن اهللا على كل شيء قدير )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لكن بعضهم يقول إن العقل يدل على أنه ليس قادر على ذاته؛ 

  وما اجلواب على قوله ؟ : الشيخ

   ...: اجلواب الطالب

ألم إن أرادوا  ,خطأ على كل حالهو هو الذي ميكن أن يوجد أو ال يوجد؛  ,مكناملالقدرة تتعلق ب: الشيخ

مور املستحيلة وال تتعلق ا القدرة؛ وإن أرادوا األإن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من  ,خص العقل ذاته

  يستوي وال أن يتكلم فهذا خطأ .أن بذلك األفعال االختيارية أنه ال يقدر أن ينزل وال 

  ))... أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ



  أنى هذا )) . ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اهللا وبخ الذين قالوا: 

إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه؛ يعين أننا ال نقول إن كمال  ويتفرع على هذا: جواز توبيخ من كان كامل اإلميان

  إميانه مينع أن نوخبه إذا فعل ما يقتضي توبيخه .

تم مثليها )) قد أصب ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه من املستحسن أن اإلنسان يذكر مبا يهون املصيبة عليه؛ لقوله: 

.  

قل هو من عند أنفسكم ))  ((ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي ملن أجاب غريه أن جييبه مبا مينع احتجاجه؛ لقوله: 

  يعين فأنتم السبب .

  قل هو من عند أنفسكم )) . ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب؛ لقوله: 

 ,م بأن اهللا تعاىل قد جعل على أيديهم مصيبة أكرب مما أصامومن فوائدها: منة اهللا على الصحابة رضي اهللا عنه

  قد أصبتم مثليها )) . ((ثال ما أصام؛ لقوله: بل هي مِ 

والقدرة صفة  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اسم القدير من أمساء اهللا؛ لقوله: 

  . تستلزميتصف ا القادر متنعه من وصف العجز؛ وذكرنا فيما سبق ما 

فنقول: إن اهللا على كل  ,ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي إذا وصفتم اهللا بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه

فقد يكون  ,ما يشاء قديرإن اهللا على  :خالفا ملن قال: إن اهللا على ما يشاء قدير؛ ألنه إذا قال ,شيء قدير

؛ وأيضا إذا قلنا إنه على ما مفهوم العبارة أن ما ال يشاءه ال يقدر عليه؛ وهو قادر على ما شاء وعلى ما مل يشأ

إن اهللا ال يشاء أفعال العباد؛ فإذا كان ال يشاء أفعال  :يشاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا

 :ن، ثالثا: أننا إذا قلناقادرا على أفعال العباد؛ هذان اثنار إال على ما شاء لزم أن ال يكون العباد وقلنا إنه ال يقد

  إن اهللا على كل شيء قدير )) . ((يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف اهللا به نفسه ألن اهللا قال:  على ما

اجلنة أهل آخر  يكونسلم بأنه فإن قال قائل: ما تقولون يف قصة الرجل الذي أخرب عنه النيب صلى اهللا عليه و 

  ؟ دخوال وأن اهللا يقول له: إين على ما أشاء قادر

أن هذا حديث عن مسألة وقعت؛ فإذا وقع شيء من األشياء وكان اإلنسان يستغرب  :فاجلواب على ذلك

وقع؛ أما أن أن اهللا ملا شاءه , يعين إن اهللا على ما يشاء قادر :كيف يقع هذا الشيء ؟ نقول له  :فقال ,وقوعه

  إن اهللا على كل شيء قدير . :فإن األوىل أن نقول ,طلق غري املقيد بفعلاملوصف النصف اهللا ب

  ؟, أليس كذلك اآلية تكلمنا عليها أول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا )) ((مث قال اهللا تعاىل: 



أنه وجد يف اجلملة فعل شرط وجوابه؛ فعل  هذه شرطية وعالمتها أو دليل أا شرطية :ما ما أصابكم )) ((

مسية؛ إذ تقدير الكالم: فهو بإذن وقرن بالفاء ألنه مجلة إ فبإذن اهللا )) ((وجوابه:  أصابكم )) ((الشرط قوله: 

  اهللا.

فإنه ملا التقى اجلمعان  ,يعين بالتقاء اجلمعني التقائهما يوم أحدوما أصابكم يوم التقى الجمعان ))  ((قال: 

ألن الكفار  ,نكبة أمام الكفار تعتربت النهاية أن هزم املسلمون واستشهد منهم سبعون رجال؛ وهذه صار 

أي أنه  ,فإن أبا سفيان قال يف ذلك اليوم: أعل حبل ,سيكون هلم يف هذه احلال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع

  املسلمني الذين يعبدون اهللا.من ؟ على افتخر بعلو صنمه على 

؟ بإذن  بإذن اهللا القدري أو الشرعي فبإذن اهللا )) ((ي حصل يوم التقى اجلمعان يقول اهللا عزوجل: وهذا الذ

إذن اهللا ينقسم إىل قسمني: إذن شرعي، وإذن كوين؛ فما تعلق  , يعين اهللا هو الذي قدره؛ واإلذناهللا القدري

فإن هذا إذن كوين؛ وما تعلق  بإذني )) وإذ تخرج الموتى ((بالتكوين واخللق فهو إذن كوين، مثل قوله تعاىل: 

أم لهم شركاء  ((وقوله: آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون )) قل  ((الشرع فهو إذن شرعي مثل قوله تعاىل: ب

  ؟ إذنا شرعيا . يأذن إذنا شرعيا أو كونيا )) اهللاشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 

  فإذا قيل: ما الفرق بينهما ؟ 

واإلذن الكوين يكون فيما حيبه وما ال حيبه؛  ,أن الفرق بينهما أن اإلذن الشرعي يكون فيما حيبه اهللا :فاجلواب

  ؛ واإلذن الشرعي قد يقع وقد ال يقع؛ هذا الفرق بينهما.أن اإلذن الكوين يقع فيه املأذون به :والثاين

وليعلم  ((عليها قوله:  يعطفأي الباء للسببية؛ وهلذا صح أن  ,فهو كائن بإذن اهللا :أي فبإذن اهللا )) ((وقوله: 

يعلم؛ ألن أي ال جيوز قراءة أن تقول: ولْ  ,وال جيوز أن تسكن ,للتعليل ليعلم )) ((والالم يف قوله:  المؤمنين ))

  عروفة هي الم األمر؛ أما الم التعليل فهي مكسورة دائما .املالذي تسكن بعد حروف العطف 

وقالوا فيما أصام إنه بقدر اهللا ورضوا به،  ,يعين الذين صدقوا اهللا يف إميام وليعلم المؤمنين )) ((وقوله:  

وليعلمه  :يعين ,؛ والعلم هنا علم ظهور أو علم إدراك ؟ علم ظهور من أسبابه وهي املعاصي والتنازعوتابوا إىل اهللا

ن اهللا علم كل شي إىل يوم القيمة؛ وأيضا هذا العلم بعد ظهوره؛ أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت هللا عزوجل أل

ن فرقان؛ لثواب وال يرتتب عليه العقاب؛ هذاعلم يرتتب عليه الثواب؛ أما علم اهللا السابق فإنه ال يرتتب عليه ا

؛ الفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع؛ فهو علم بأنه وقع؛ وأما العلم األزيل فهو علم بأنه سيقع

وليعلم  ((وهناك فرق بني العلم بأنه وقع وبني العلم بأنه سيقع؛ هذه ثالثة أوجه وإال فإن كثريا من الناس يقول: 

  لكن العلم خيتلف من هذه الوجوه الثالثة . : بلى علمه,؟ فنقولأليس اهللا قد علمه المؤمنين ))



 ((وأما املنافقون قال:  ,بالوصف لمؤمنين ))وليعلم ا ((املؤمنني قال:  ؛وليعلم الذين نافقوا )) ((مث قال: 

فإن كثرا من املنافقني كان  ,فأتى بالفعل؛ وذلك ألن النفاق طارئ عليهم ))...  موليعلم الذين نافقوا وقيل له

وهلذا أتى بالفعل الدال على التجدد؛ وأيضا  ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا )) ((آمن مث كفر، كما قال اهللا تعاىل: 

  وقيل لهم تعالوا )) . ((ليناسب قوله: 

اجلربوع أو يربوع،  ةفقو إظهار خالف الواقع؛ ومنه مسي ناالنفاق يف األصل ه وليعلم الذين نافقوا )) ((وقوله: 

عل يف أقصى ذلك اجلحر طبقة وجي ,يدخل منه وخيرج منهظاهرا الريبوع من ذكائه إذا حفر له جحرا جعل له بابا 

من أجل إذا هوجم من باب اجلحر  ,فتبقى طبقة خفيفة جدا االنفتاح, , يعين خيرق إىل أن يصل إىل قريبخفيفة

ألا تكون سهلة عليها؛ فيكون هذه خمادعة أو غري خمادعة ؟ هذه خمادعة؛ ألن  ,خرج من هذه القشرة الرقيقة

  فيخرج الريبوع من هذه النافقة. عليه من الباب ال يدري أن هناك نافقة هجم الصائد إذا صاده، إذا أراد صيده مث

ال، هو يشبه ال لكن ال أدري هل تعرفونه أم ال ؟ معروف ؟  ,نعم هو حالل ؟ والريبوع حالل أو حرام ؟ حالل

: إنه وهو يقول عنه العامة ذيل طويل يف طرفه هدب,وله  ,قصرية لة, وأيدلكن له أرجال طوي ,الفأر إىل حد كبري

أما هو ال يتكلم؛ على كل حال أقول لسانه,  ؛ هذا على ... خيل ينطول رجلي ما حلقتفيقول: لو يدي  يرجتز

  .أصله من هذا, ألن فيه مكرا وخمادعةإن النفاق مأخوذ من هذا، 

 كان من املعارضني للخروج إىل فإن عبد اهللا بن أيب ,مثل من ؟ مثل عبد اهللا بن أيب وليعلم الذين نافقوا )) ((

 ,ولكن النيب عليه الصالة والسالم عزم على اخلروج مبشورة بعض الصحابة والسيما الذين مل يدركوا بدرا ,أحد

وأكدوا عليه باملشورة أن خيرج إىل  ,الذين مل خيرجوا يف بدر هم الذين أشاروا على النيب عليه الصالة والسالم

وحلقهم من حلقهم  ,ويف أثناء الطريق اخنزل عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث اجلند ,منافقهمأحد؛ خرج الناس مؤمنهم و 

على األقل، إما  ))وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا ((  :من املؤمنني يوخبوم ويأمروم بالرجوع

 ,يعترب جهادا يثاب عليه املقاتل ثواب ااهدقتاال يف سبيل اهللا أو دفاعا عن أوطاننا؛ فالقتال يف سبيل اهللا قتال 

عن  ))أو ادفعوا ((  :جهادا ))تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا ((  :قيل هلم تال الدفاع حبسب نية املقاتل؛ فهموق

يس عندهم إميان مبا يف ألم ل ,؟ دفاعا الشك يف سبيل اهللا أو دفاعا ,أوطانكم؛ هم لو رجعوا ماذا يقاتلون

  . تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم )) (( :سبيل اهللا


